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Referat af
Vest Tur-udvalgsmødet d. 11 januar 2017
Deltagere: Torben Rasmussen, TR – Jesper Jensen, JJ – Ole Drensgaard, OD – Jørgen
Larsen, JL – Charlotte Leen, CL – Bente Christensen, BC.
Afbud: Robert Rasmussen, RR.

Orientering fra turkoordinator.
TR orienterede om følgende.
Dommeruddannelsen.
Der er kommet 3 nye dommerundervisere.
Økonomi.
Der er kommet ny kørsel og konteringsbilag pr 1/1- 2017
Der var enighed om t alle i udvalget, skulle der anmodes om et udlæg til hele udvalget, dióg
undtagen CL, da hun søger gennem sin post i aktivitetsudvalget.
Old Boys/Girls turneringen.
Tur-udvalget er enige om at ved dødsfald kan en anden indtræde i stedet.
Ved manglende licens, er der ikke belæg for at en anden kan indtræde.
LP turneringen.
Den skal være ens på begge sider hvad angår medaljer.
Der har været tvivl om der skulle udleveres bronzemedaljer til damerne, grundet de få tilmeldte hold, men det er blevet bevilliget, derfor vil TR udlevere medaljer i Viborg.
Medaljer.
Udvalget vil opfordre forbundet til at alle medaljer forsendelser, bliver sendt som pakkepost,
ikke som brev, da de når meget hurtigere frem.
CL overtager medaljebestillingen fremover.

Kommunikationsplan fra DBwF.
TR orienterede om retningslinjerne fra DBwF, bl.a. om at sætte det rette signatur på afsendelse af post.
CL gjorde opmærksom på at på Webshoppen der er der stadigvæk JBU logo på JM mesterskaberne. Som skal fjernes af forbundet.
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Års hjul.
TR opretter et dokument på One Drive til års hjulet hvor alle kan skrive aktiviteter ind.
Udsendelse af mesterskaber laves om fra 6 til 8 uger.
TR blev opfordret til at uddelegere noget mere til udvalgsmedlemmerne.
JM og FM Single/double status.
JM er der 8 ledige pladser tilbage, budgettet holder.
FM der er 59 deltagere.
FM ungdom er først lige åbnet, så det er svært at sige.
JM ungdom er der ikke noget nyt om.
TR har styr på hjælpere til JM. Han tager selv resultatformidlingen og skriver/ringer til udvalget efter hjælp hvis han har behov.
Haller til mesterskaber i sæson 2017 – 2018
Der blev snakket en del om afviklingen af Vest-mesterskaberne (Regionale mesterskaber).
CL finder ud af om der må lægges aktiviteter på røde dage i aktivitetsplanen. (lokale kampe)
Der blev sat haller i aktivitetsplanen til div. mesterskaber.
JL blev sat til at lave et udkast til en kontrakt, til mesterskaber, med de krav vi har til et mesterskab.
OD laver indbydelser til alle mesterskaber i Vest. Disse skal godkendes af udvalget inden
udsendelse.
OD tager en snak med Niles Jensen om afvikling af Old Boys/Girls i forskellige haller.

2. og 3. div. spilleform til næste sæson.
JL og JJ har lavet et godt stykke arbejde, med en ændring af opdelingen af hold under 1. div.
(bilag 1.)
Kommentar til dette var:
 Dette vedrører kun herrerne.
 Slutspillet er for egen regning.
 Der skal køres kortere i ny sæson.
 Evt. sløjfe 4. div.
JL og JJ arbejder videre med oplægget.
JL blev pålagt at lave en kort beskrivelse af det vi vil, og sende det ud til klubberne. Her skal
der også være en beskrivelse af op og nedrykning.
Udvalget ønsker også at 2. div herre kommer til at spille som Liga og 1. div. altså 6 serier.
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Er der forslag til love i DBwF.

§. 32 hele stk. 1 vil jeg mene skal ud af lovene og ind i proportionerne
§. 40 1.2 1.2.1: er man over 50 år er man ikke senior længere ....
§.45 stk. 1: er man over 50 år må man ikke deltage i JM Senior

Næste Møde:
Lørdag d. 18 februar 2017 kl. 10 i Hobro

Bente Christensen
Referent
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Herrer 2. & 3. division Vest
På baggrund af trækning af divisionshold i denne sæson, tilbagemeldinger fra diverse klubber, faldende tilmeldinger af divisionshold (6-mandshold), kørselsafstande, niveauforskelle på hold inden for samme division
og mange andre parametre har vi følgende forslag til slutspil, oprykninger, nedrykninger og inddelinger:
I Vest består 2. div. af 4 områder: Nord (A), Midt (B), Syd (C) og Øst (D)
Hvert område ( A, B, C og D ) har 8 hold.
2. div. spiller alle mod alle over 14 runder, 6 serier, doubler.
De 4 vindere af 2. div. A, B, C og D spiller om 2 pladser i 1. div. Vest.
De 4 hold ( 3 doubler ) spiller alle mod alle over 3 serier lørdag og 3 serier søndag (kræver en hal med min. 12
baner). Der spilles om 8 point i hver serie. Hver vunden double giver 2 point, uafgjort giver hver 1 point,
mens taberen får 0 point. Der spilles i alt 18 serier den pågældende weekend. De 2 hold med flest point rykker op i 1. div. Vest. Ved pointlighed er det det største samlede keglefald, der er afgørende for placeringen.
Derefter er det indbyrdes opgør ( point ). De 2 hold med færrest point forbliver i 2. div. Vest (A, B, C eller D).
I denne sæson er der 84 divisionshold i Vest og 91 divisionshold i Øst samt 10 ligahold bestående af 7 Vesthold og 3 Østhold.
Vi forudsætter ca. det samme antal divisionshold i sæson 2017/18.
Det vil medføre 10 hold i Ligaen, 10 hold i 1. div. Vest samt 32 hold i 2. div Vest (A,B,C og D).
De øvrige divisionshold (ca. 42 hold) fordeles med 6 3. divisioner med hver 7 hold (ca.) fordelt efter geografi.
Fordelen med 4 2. divisioner og 6 3. divisioner er, at man kommer til at køre væsentligt kortere end ved en
opdeling i både 2., 3. og 4. division. Samtidig vil niveauet fra de bedste til de dårligste hold være tåleligt
sammenlignet med den nuværende opdeling.
Hvis udvalget er positivt stemt overfor dette forslag, vil vi arbejde videre med, hvordan oprykningen til de
fire 2. divisioner skal løses.
Hvad siger udvalget til dette forslag?

Med venlig hilsen
Jesper Jensen & Jørgen Larsen
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